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PABLO NERUDA, 12 Temmuz 1904’te Şili, Parral’da doğdu. Asıl adı
Neftalí Ricardo Reyes Basoalto’dur. Çek yazar Jan Neruda’yı okuduktan sonra Pablo Neruda yazarlık adını kullanmaya başladı. 1921’de ilk
şiir kitabı La canción de la fiesta (Festival Şarkısı) yayımlandı. Seylan,
Burma, Singapur, Arjantin, İspanya ve Meksika’da konsolosluk görevinde bulundu. 1945’te senatör seçildi ve Komünist Partisi’ne katıldı.
Parti 1949’da yasadışı ilan edilince çeşitli ülkelerde siyasal sürgün olarak yaşadı. 1953’te Şili’ye döndü. 1971’de Paris Büyükelçiliği’ne atandı.
Aynı yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Hastalanınca yurduna döndü ve Salvador Allende hükümetinin darbeyle devrilmesinden kısa bir
süre sonra Santiago’da öldü (23 Eylül 1973). Aldığı önemli ödüller
arasında Aztek Kartalı (Meksika, 1946) ve Uluslararası Barış Ödülü
(Nâzım Hikmet’le birlikte, 1950) yer alır.

(Erdal) ALOVA, 1952’de Ankara’da doğdu. Şiirlerini 1973’ten sonra,
Yeni Dergi’de yayımlamaya başladı. İlk şiir kitabı En Son Çıkan Şarkılar
1980’de yayımlandı. Bu kitabı, Giz Dökümü (1989) ve Bitik Kent (1995;
1996 Cemal Süreya Ödülü) izledi. Nâzım Hikmet Şiir Ödülü’ne layık
görülen Dizeler’den (2001) sonra, Tensemeler (2008) ve Toplu Şiirler
(2008; Behçet Necatigil Ödülü) adlı yapıtlarıyla ününü yaygınlaştırdı.
Ayrıca Sappho, Hipponaks, Lorca, Kavafis, Catullus gibi şairlerden
yaptığı çevirilerle de tanındı. Seferis’in Bir Şairin Günlüğü yapıtının çe
virisiyle 2004 Dünya Kitap Çeviri Ödülü’nü aldı.
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Pablo Neruda: “Şiirim benim
bedenimden çıkar...”
Arjantinli gazeteci Rita Guibert, 1960’ların sonlarında La
t in Amerikalı yedi yazarla yaptığı kapsamlı söyleşileri Yedi Ses
adını verdiği bir kitapta toplamıştı. Jorge Luis Borges, Miguel
Angel Asturias, Octavio Paz, Julio Cortázar, Gabriel García
Márquez ve Guillermo Cabrera Infante’yle birlikte Yedi Ses’ten
biri de Pablo Neruda’ydı. XX. yüzyıl şiirinin en önemli adlarından, 1971 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Neruda’nın 1957-58
yıllarında kaleme almış olduğu Kuruntular Kitabı’nı Alova çevirisiyle yayımlarken, şairin Santiago yakınlarında, Isla Negra’daki
evinde yapılan bu uzun söyleşiden kısa bir kesit sunuyoruz.
Adınızı neden değiştirdiniz? Neden Pablo Neruda adını seçtiniz?
Gerçekten çok iyi anımsamıyorum. O sıralar 13-14 yaşlarındaydım. Babamın yazar olmama karşı çıktığını anımsıyorum.
Sanırım, yazar olmamın ailem için de, benim için de iyi olmayacağını, sonunda hiçbir işe yaramayan biri olup çıkacağımı
düşünüyordu. Yazar olmama ailevi nedenlerle karşı çıkıyordu,
ama bu nedenler benim için hiçbir önem taşımıyordu. Kendimi korumak için aldığım ilk önlem adımı değiştirmek oldu.
Neruda soyadını Çek şair Jan Neruda’dan mı aldınız?
Çek şairin adını duymuş muydum, emin değilim. Ama o
günlerde bir kısa öyküsünü okumuştum. Mala Strana Öyküleri adlı kitabında, Prag’ın Mala Strana mahallesinde yaşayan
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yoksulları anlatan öyküler vardı. Belki de o sırada almışımdır
Neruda soyadını. Dediğim gibi, çok oldu, iyi anımsamıyorum.
Ama Çekler beni kendilerinden biri olarak görüyorlar.
Şiirlerinizi hep elle mi yazıyorsunuz?
Bir kazada parmağım kırıldı, aylarca daktilo kullanamadım.
İşte o zaman gençlik alışkanlığıma geri döndüm, yeniden elle
yazmaya başladım. Daha sonra, parmağım düzelip daktilo kullanabilir duruma geldiğimde, şiirimin elle yazıldığında daha
duyarlı olduğunu, biçimsel olarak daha kolay değiştirilebildiğini fark ettim. Gördüm ki, el bir biçimde işin içine giriyor. Geçenlerde, Robert Graves’in bir gazetecinin sorularını yanıtlarken, “Bu evde, bu odada bir şeyin farkına vardınız mı? Her şey
el yapımı. Bir yazar yalnızca el yapımı şeyler arasında yaşamalı,” dediğini okumuştum. Bana öyle geliyor ki, Graves şiirin de
elle yazılması gerektiğini söylemeyi unutmuş. Daktilonun şiirimle aramdaki mahremiyeti ortadan kaldırdığını, elimin bu
mahremiyeti yeniden kurduğunu gördüm.
Günde yaklaşık kaç saat çalışıyorsunuz?
Her gün çok fazla okuyabildiğim ya da çok fazla yazabildiğim
söylenemez. Aslında sabahtan akşama kadar yazmak isterdim,
ama bir düşünceyi, bir deyimi yerli yerine oturtmak ya da düş
gücümden öylesine fırlayan karmaşık bir şeyi düzene koymak
beni bitkin düşürebiliyor, bütün gün uğraştırabiliyor. Kaldı ki,
yaşamı bütün gün çalışma odamda oturamayacak kadar çok
seviyorum. Sabahtan akşama kadar oturmak bana uygun değil;
yaşamda olup bitenlerle, evimle, siyasetle, doğayla ilgilenmeyi
çok seviyorum. Ama günün hangi saatinde olursa olsun, nerede olursam olayım, yazdığım zaman kendimi tümüyle verebiliyorum şiirime. Kalabalık bir yerde olsam bile. Bir sürü insan
konuşuyor, tartışıyor, kavga ediyor da olsa, düşüncelerimi toplayıp geliştirebilirim.
Borges’le aranızda bir çatışma olduğu söyleniyor.
Borges’le aramda olduğu söylenen çatışma temel bir çatışma
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değil; belki yaklaşımlarımızda düşünsel ve kültürel bir farklılık
olduğu söylenebilir. Hiç kuşkusuz, hoşgörüyle tartışabiliriz.
Benim düşmanlarım başka, yazarlar değil. Benim düşmanlarım
emperyalizm, kapitalistler ve Vietnam’a napalm bombası atan
lar. Borges değil.
Borges’in yazdıkları için ne düşünüyorsunuz?
Borges büyük bir yazar, müthiş! İspanyolca konuşan tüm halklar Borges’in varlığından onur duyuyorlar. Özellikle de Latin
Amerikalılar. Çünkü Borges’ten önce Avrupalı yazarlarla karşılaştırılacak pek az yazarımız vardı. Büyük yazarlarımız vardı,
ama Borges gibi evrensel bir yazara pek az rastlanıyordu.
Onun en büyük olduğunu söyleyemem, ama Avrupa’nın dikkatini ve entelektüel merakını bizim ülkelerimize yöneltmesini sağlayan o oldu. Bütün söyleyebileceğim bu. Herkes Bor
ges’le kavga etmemi istiyor diye onunla kavga edecek değilim.
Eğer o bir dinozor gibi düşünüyorsa, bunun benim düşüncemle bir ilgisi olamaz. Ben onun modern dünyada olup biten hiçbir şeyi anlamadığını düşünüyorum, o da benim hiçbir şeyi
anlamadığımı düşünüyor. Demek, anlaşıyoruz.
García Lorca’nın ölümünden önce yazdığınız “Federico García Lor
ca’ya Övgü” adlı şiirinizde onun trajik sonunu bir bakıma önceden
görmüştünüz.
Evet, böyle tuhaf bir yanı var o şiirin; ölümünü her nasılsa
görmüşüm gibi... tuhaf diyorum, çünkü Federico çok mutlu,
çok neşeli bir insandı. Onun gibi pek az insan tanıdım. Yaşam
aşkı onda cisimleşmişti sanki... Yaşamının her anının tadını çıkarırdı, çevresine mutluluk saçardı. O yüzden, öldürülmesi,
faşizmin en bağışlanmaz günahlarından biridir.
Yapıtlarınızın farklı evreleri var, değil mi?
Bu konudaki düşüncelerim çok belirgin değil. Aslında benim
evrelerim falan yok, onları eleştirmenler keşfediyor. İnsan evrelerle yaşamaz. Ya da bir evrenin ne zaman başlayıp ne zaman
bittiğini hiç kimse bilmez. Benim şiirimin bir erdemi varsa, o
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da bir organizma olmasıdır; şiirim, organiktir ve benim bedenimden çıkar. Çocukken şiirim de çocuksuydu, gençliğimde
şiirim de gençti, acı çektiğim dönemlerde umarsız, toplumsal
savaşa katılmak zorunda kaldığımda saldırgan oldu. Bugün yaz
dığım şiirde hâlâ tüm bu eğilimlerin bir karışımı vardır. Bu ko
nuda daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Her zaman içten
gelen bir gereksinimle yazdım; sanırım bu tüm yazarlar, özellikle de tüm şairler için geçerlidir.
Bir şiirinizi okur musunuz?
ÇOĞUZ1
Bir sürü insan içinde kimim ben, biz kimiz,
karar kılamıyorum birinde:
kaybolmuşlar giysilerimin altında,
başka şehre taşınmışlar.
Tam sırası gelmişken
akıllı olduğumu göstermenin
ağzımdan alıyor sözü
içimdeki gizli aptal.
Gün oluyor, uyukluyorum
seçkinler meclisinde,
tam cesaretimi toplarken
hiç tanımadığım bir korkak
sarıp sarmalıyor iskeletimi
bin tane ince önlemle.
Alevler sarmışken görkemli konağı
ben çığırıyorum itfaiyeci yerine,
kundakçının biri fırlıyor sahneye,
o benim. Bir şey gelmiyor elimden.
Nasıl seçip ayırsam kendimi?
Nasıl bir araya getirsem?

1. Kuruntular Kitabı’ndan.
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Okuduğum bütün kitaplar
göklere çıkarıyor kahramanları
her zaman kendine güvenen:
ölüyorum kıskançlıktan;
rüzgârlı, kurşunlu filmlerde
kıskanıyorum kovboyları,
atları bile alkışlıyorum.
Ama ne zaman çağırsam atılgan yanımı
çıkıp geliyor gene eski tembelliğim,
bilmiyorum asla kimim ben,
kaç kişiyim, kaç kişi olacağım.
Bir çana dokunup da
çağırabilseydim gerçek kendimi,
gerekliysem çünkü kendime
yok olmamalıyım ben.
Çok uzaklardayım yazarken
döndüğümde çoktan gitmişim:
görmek isterdim aynı şey
geliyor mu başkalarının başına,
benim gibi daha çok var mı,
onlara da aynı şeyler mi oluyor,
bunu keşfettiğim zaman
öyle iyi belleyeceğim ki her şeyi
sorunlarımı açıklarken
coğrafyadan konuşacağım.
Kuruntular Kitabı’nda öteki kitaplarınızdan daha belirgin bir mizah da
marı seziliyor...
Kuruntular Kitabı’nın havası, ince bir alaycılıkla neşeli bir yaklaşım arasında geziniyor. Şiirimin genel havasından farklı. Kendi kendimi alaya almam da söz konusu burada. Hiç kuşkusuz
mizah denen şeyi hedeflediğim yok, zaten beceremezdim.
Ama mizahı her zaman düzyazının, romanların ve oyunların
temel öğelerinden biri olarak görmüşümdür. Mark Twain bir
mizahçıdır, ama Dostoyevski’yle Shakespeare de öyledirler. Bu
onsuz edilemeyen mizah, şiir dünyasının çok uzağındadır. Ku17

runtular Kitabı’nda, başka kitaplarımda da, özellikle Dünyanın
Sonu’nda, evrene bölünmüş bir bakışa daha fazla yer vermişimdir. “Bölünmüş bakış” derken, hem bir kişi olarak, hem kendi yaşamından bir şeyler anlatan biri olarak, hem de bir şair
olarak, her biri kendini ayrı ayrı dile getiren ayrı bölmelerim
olduğunu söylüyorum...
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iki kanat,
bir keman,
ve bir sürü şey,
sayısız, adsız şeyler,
kocaman, yavaş bir göz için ehliyet,
badem ağacının tırnakları üstüne yazıt,
sabahleyin çimenlerin unvanı.
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SESSİZLİĞİ ARIYORUM
Şimdi rahat bırakabilirler.
Artık alışabilirler bensizliğe.
Kapatıyorum gözlerimi.
Beş şey istiyorum yalnız,
beş seçilmiş kök.
Biri sonsuz aşk.
Öbürü görmek güzü.
Yaşayamam uçuşan
toprağa düşen yapraklar olmadan.
Üçüncüsü ağır kış,
sevdiğim yağmur, okşayışı
ateşin kaba soğukta.
Dördüncüsü yaz,
karpuz gibi yuvarlak.
Ve beşincisi, gözlerin senin.
Matildem benim, sevdiceğim,
uyumak istemem gözlerin olmadan
yaşamak istemem bana bakmazsan:
sana ayarlıyorum baharı
izlesin diye beni bakışlarınla.
Bunlar, dostlarım, bütün istediğim.
Hiçbir şeye yakın, her şeye yakın.
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Şimdi gidebilirler isterlerse.
Öyle çok yaşadım ki, bir gün
unutacaklar beni ister istemez,
silerek karatahtadan:
tükenmezdi benim yüreğim.
Ama sessizliği aradığım için
düşünmeyin öleceğimi:
tersi doğru bunun:
yaşayacağım ben.
Var olup süreceğim.
Yaşayamam, yine de
fışkırıp durmazsa içimde ekinler,
filizler ilkin, toprağı delip geçen,
varmak için ışığa,
ama karanlıktır toprak ana:
karanlıktır benim derinlerim:
sularda bir kuyu gibiyim ben
ardında yıldızlar bıraktığı gecenin
ve kırlarda yapayalnız sürüp gittiği.
Bunca yaşamış olmamdan
isteyişim yaşamayı bunca çok.
Hiç böyle berrak olmamıştı sesim,
öpüşlerim bunca zengin.
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Şimdi, her zamanki gibi erken.
Bir arı oğulu ışık.
Günle bırakın beni.
İzin istiyorum doğmak için.
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VE NE KADAR?
İnsan ne kadar yaşar sonunda?
Bin gün mü, yoksa bir gün mü?
Bir hafta, yüzyıllarca?
Ne kadar sürer insanın ölümü?
Ne demek “Sonsuza dek”?
Kafam bunlarla dolu,
işin aslını öğrenmeye koyuldum.
Bilgili rahipleri aradım,
ayin sonlarında bekledim onları,
Tanrıyı ve Şeytanı
ziyaret ederlerken gözledim.
Bezdiler sorularımdan.
Fazla bilgileri yoktu,
yöneticiydiler sadece.
Doktorlar kabul etti beni,
konsültasyonlar arasında,
ellerinde birer neşter,
batmışlar aureomycin’e,
her gün biraz daha meşgul.
Dediklerinden anlayabildiğim kadarıyla
şöyleydi sorun:
çok sürmüyordu bir mikrobun ölümü,
tonlarca birden ölüyorlardı,
26

ama yaşayabilen birkaçı
kötü huylu çıkıyordu.
Öyle ürkmüştüm ki
gidip mezar kazıcıları buldum.
Büyük boyalı cesetleri
yaktıkları nehir boylarına gittim,
sıska kemikli gövdeleri,
korkunç lanetlerin
buharını taşıyan imparatorları,
bir kolera dalgasıyla
serilip giden kadınları.
Kumsallar gördüm ölülerden
ve kül rengi uzmanlar.
Fırsat bulur bulmaz
soru yağmuruna tuttum onları,
beni yakmayı önerdiler:
bütün bildikleri buydu.
İçki aralarında yanıtladılar beni
yurdumda mezar kazıcılar:
– “Kendine kanlı canlı bir kız bul
ve bu saçmalıklardan kurtul.”
Böyle mutlu insanlar görmemiştim.
Türkü söylüyorlardı kaldırıp kadehlerini
ölümün ve sağlığın sağlığına.
Azman zinacılardı bunlar.
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Döndüm eve daha yaşlanmış
dünyayı katettikten sonra.
Artık bir şey sormuyorum kimseye.
Ama her gün daha az biliyorum.
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